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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE SETEMBRE 
DE 2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000015  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 de setembre de 2019 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 20:15 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple Ordinari, sota la presidència de 
l’Il·lma. senyora Alcaldessa 
 
Adriana Delgado Herreros, Alcaldessa-Presidenta. Grup Municipal d’ERC 
Josep Marti Cano, Regidor De Serveis Municipals, Esports I Seguretat Ciutadana. 
Grup Municipal d’ERC  
Sílvia Oliveras Giralt, Regidora De Participació Ciutadana, Turisme I Comerç I Igualtat. 
Grup Municipal d’ERC  
Jordi Palma Sànchez, Regidor D'administració I Cultura. Grup Municipal d’ERC  
Gisela Pascual Muñoz, Regidora De Medi Ambient I Joventut. Grup Municipal d’ERC  
Daniel Mauriz Vidal, Grup Municipal JUNTS 
Silvia Vila Lopez, Grup Municipal JUNTS  
Antoni Calveras Fulgarolas, Grup Municipal JUNTS  
Eulalia Sarda Bonvehi, Grup Municipal JUNTS 
Miriam Rubio Molina, Regidora D’Hisenda, Gent Gran I Salut. Grup Municipal PSC 
Isabel Perez Estrada, Regidora De Promoció Econòmica. Grup Municipal PSC 
Joan Baptista Costa Blazquez, Regidor De Benestar Social I Ensenyament. Grup 
Municipal SVCeC 
 
Ha excusat la seva presència:  
M. del Carmen Jiménez Fernàndez, Grup Municipal JUNTS 
 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Giménez 
  
La Sra. Alcaldessa obre la sessió saludant els presents i també als santvicentins i 
santvicentines que escolten la sessió a través de la radio: 
Sra. Delgado: 
“Avui, l’Associació cultural el Breny començarà a emetre els Plens en directe. Qualsevol 
comentari hi ha un decret d’Alcaldia, evidentment hi ha unes limitacions: quan hi hagi 
dades personals i així ho acordi el Ple. Però d’aquesta manera és un pas més perquè la 
gent del poble pugui seguir l’activitat del Ple”  
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Desenvolupament de la sessió  
 
Un cop el secretari accidental ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es 
pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
La Sra. Alcaldessa vol fer un matisació respecte l’acta d’aquesta sessió: 
Sra. Delgado: 
“Comentar-vos que aquell dia i com ho recull l’Acta, havien excusat la seva presència 
els regidors Joan Baptista Costa i Daniel Mauriz, però surten a les votacions... em 
sembla que és una qüestió tècnica dels inicis, en aquell moment pels canvis de nom i de 
votacions però ja ho hem esmenat.” 
 
1.1.- Acta del Ple ordinari de 31 de juliol de 2019 
Passat aquest punt a votació és Aprovat per Unanimitats dels assistents 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
1.2.- Acta del Ple ordinari de 28 d'agost de 2019 
Passat aquest punt a votació és Aprovat per Unanimitats dels assistents 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
2.- DESPATX D'OFICI 
No hi ha hagut intervencions en aquest punt de l’ordre del dia 
 
3.- ALCALDIA 
 
3.1.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen 
 
PROPOSTA DE DICTAMEN D’ALCALDESSA-PRESIDENTA, Sra. ADRIANA 
DELGADO I HERREROS 
 
Assumpte 
ACORD ELECCIÓ JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Considerant que ha finalitzat el termini de quatre anys pel qual va ser nomenada la 
Sra. Melània Agramunt com a Jutgessa de Pau titular d’aquesta localitat, i per aquest 
motiu és necessari iniciar els tràmits corresponents per a la proposta d’un nou 
candidat/a. 
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Considerant que en data 10 de juliol de 2019, aquesta Alcaldia-Presidència dictà el 
decret 2019LLDC000673, per iniciar l’expedient administratiu i portar a terme la 
convocatòria pública, per presentar la seva sol·licitud, els interessats en ocupar la 
vacant del càrrec de jutge/essa de Pau titular. 
 
Considerant que ha estat exposat l’edicte en els taulells d’anuncis de l’Ajuntament, als 
Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Manresa i al Jutjat de Pau de Sant Vicenç 
de Castellet, així com també fou publicat al BOPB en data 29 de juliol de 2019, i 
concedint a partir de l’esmentada publicació, el termini de 15 dies hàbils, per presentar 
les sol·licituds per a poder ocupar el càrrec de jutge/essa titular. 
 
Considerant que durant aquest termini s’ha presentat una única sol.licitud, la de la 
senyora MELÀNIA AGRAMUNT. 
 
Vist que aquesta persona compleix els requisits establerts en el Reglament 3/1995, de 
7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- PROPOSAR a la Sra. Melània Agramunt com a Jutgessa de Pau Titular del 
terme municipal de Sant Vicenç de Castellet per un termini de quatre anys, d’acord 
amb el que disposa l’article 101 de la LOPJ. 
 
SEGON.- ENVIAR trasllat d’aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Jutjat de 1ª Instància núm. 1 de Manresa, al Jutjat de Pau de Sant Vicenç 
de Castellet i a les persones que tinguin la condició d’interessat, així com disposa 
l’article 40 i següents  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú. 
 
No hi ha intervencions en aquest punt 
 
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
 
 
3.2.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen 
 
APROVACIÓ XIFRA FINAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2019 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

D’acord amb el procediment de revisió de xifres de població efectuat entre el 
Departament d’Estadística i Població de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de 
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Barcelona i l’Institut Nacional d’Estadística, s’ha obtingut la xifra final d’habitants del 
municipi de Sant Vicenç de Castellet. 
 

FONAMENTS DE DECRET 
 
Vist l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el 
qual estableix la competència dels ajuntaments en relació amb la gestió del padró 
municipal, com a registre administratiu en el qual consten els veïns d’un municipi. Així 
mateix, atribueix als ajuntaments la realització de les actuacions i operacions 
necessàries per mantenir actualitzats els padrons d’habitants.  
 
Vist l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals el qual estableix 
que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals, amb referència 
a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions portades a terme durant 
l’exercici anterior.  
 
Vista la Resolució de Presidència de l’INE i de la Direcció General per a l’administració 
local de 16 de desembre de 2003 i la del 17 de novembre del 2005 les quals 
estableixen les instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió del padró 
municipal d’habitants i sobre el procediment per a l’obtenció de la proposta de les 
xifres oficials de població.  
 
Considerant l’art. 123 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, sobre les atribucions 
competència de l’Ajuntament Ple.  
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER: Aprovar la revisió anual del resum numèric del padró municipal d’habitants, 
amb referència a 1 de gener de 2019, que fixa el nombre total d’habitants de Sant 
Vicenç de Castellet en: 
 

Xifra de l’Ajuntament Xifra final INE 
9.523 9.523 

Homes 4.763 Homes 4.763 
Dones 4.760 Dones 4.760 

 
 
SEGON: Trametre la següent aprovació a l’INE, d’acord amb el que preceptua l’art. 81 
del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i 
Demarcació Territorial de les entitats locals. 
 
 
Sra. Delgado: 
“Algun comentari?” 
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Sr. Mauriz: 
“Tal com vam comentar a la Comissió Informativa, l’únic comentari és que em 
sorprenia una mica aquest creixement de 300 habitants, però bàsicament perquè en 
definitiva els últims anys la població havia descendit progressivament una miqueta i 
que és significatiu que en un any hagués crescut aquests 300 habitants” 
 
Passat aquest punt a votació és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
 
 
4.- REGIDORIA D'HICENDA, GENT GRAN I SALUT 
 
4.1.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen 
 
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018. 
 
Considerant que havent finalitzat l’exercici econòmic 2018, cal elaborar el compte 
general de l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils 
municipals. 
 
Considerant que el compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els 
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 

Considerant que els estats i comptes anuals de l’exercici econòmic 2018  s’han sotmès 
a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen 
aprovador en data 29 de maig de 2019. 
 
Considerant que el Compte general ha estat exposat al públic en el Butlletí Oficial de la 
Província número de registre CVE 2019020610 de data 5 de juny de 2019 i al tauler 
electrònic e-taulell d’aquest Ajuntament, pel període reglamentari, en el qual, i segons 
el certificat expedit pel Secretari accidental de la corporació,  no s’hi han formulat 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Considerant els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; la instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Considerant que la fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica de les 
entitats locals és funció pròpia de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i del 
Tribunal de Cuentas, tal com encomana l’article 223 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals. 
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Considerant l’art. 123 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, sobre les atribucions 
competència de l’Ajuntament Ple. 
 
Per tot això que, 

 
S’ACORDA 

 
Primer.-  Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2018  que s’han confeccionat seguint els requeriments de la Regla 97 i ss. de la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat de l’Administració Local, i contenen, 
referits a data de 31 de desembre de 2018, la següent documentació referides a la 
Corporació: 
 
 Contingut dels comptes 

 
El compte general de l’exercici 2018, estarà format pel compte del propi ajuntament, ja 
que no té organismes autònoms ni ens dependents, d’acord amb el que estableix 
l’article 209 LRHL, i les regles de la ICAL.  
 
Per tant el Compte General de l’Ajuntament, de conformitat amb la Instrucció del 
model normal de Comptabilitat de l’Administració Local ICAL, conté la següent 
documentació: 
 

1. Comptes anuals 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Estat de canvis en el patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- Estat de liquidació del pressupost 
- Memòria 
 

2. Documentació complementària 
 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici. 
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als 

seus saldos, a favor de l’entitat local, a fi d’exercici i en cas de discrepància 
entre saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú l’estat de conciliació. 

 
El balanç presenta la posició del patrimoni referida al tancament de l’exercici i 
s’estructura a través de dues masses, actiu i passiu, desenvolupades cada una d’elles 
en agrupacions que representen elements patrimonials homogenis: 
 
 

• L’actiu recull els béns i drets, com també les possibles despeses per 
distribuir en diversos exercicis. 

• El passiu recull les obligacions i els fons propis. 
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ACTIU 2018 2017 PASSIU 2018 2017 

ACTIU NO CORRENT 13.348.263,57 12.918.687,30 PATRIMONI NET 11.552.010,02 10.989.658,85 

ACTIU CORRENT 3.089.590,33 2.339.076,80 PASSIU NO CORRENT 2.471.435,94 1.783.013,85 
Deutors 1.251.298,16 1.343.445,69 PASSIU CORRENT 2.414.407,94 2.485.091,40 
Invers.financ.curt termini 5.769,44 5.769,44 Deutes curt termini 1.240.465,19 1.319.163,15 

Tresoreria 1.832.522,73 989.861,67 Creditors curt termini 1.173.942,75 1.165.928,25 
TOTAL 16.437.853,90 15.257.764,10 TOTAL 16.437.853,90 15.257.764,10 

 
El compte de resultats econòmic patrimonial presenta aquest resultat, és a dir, 
l’estalvi positiu o negatiu, referit a un exercici, obtingut per comparació de dos corrents, 
positiu i negatiu, desenvolupat cada un d’ells segons la naturalesa econòmica de 
l’operació, i que reflecteixen: 
 
 

• El positiu, els ingressos i els beneficis. 
• El negatiu, les despeses i les pèrdues. 

 

Estat de canvi en el patrimoni net  
 
 

DESPESES 2018 2017 INGRESSOS 2018 2017 

8-Despeses de personal 3.263.306,82 3.240.821,18 
1-Ingressos tributaris i 
urbanístics 5.350.828,77 5.100.484,97 

9-Transferències i 
subvencions concedides 173.234,29 161.253,87 

2-Transferències i 
subvencions rebudes 2.842.841.42 3.497.503,64 

11-Altres despeses de 
gestió ordinària 3.711.044,50 3.547.324,22 

6-Altres ingressos de 
gestió ordinària 147.018,11 86.989,74 

12-Amortització de 
l’immobilitzat 697.359,05 668.948,18   

 

TOTAL 7.844.944,66 7.618.347,45 TOTAL 8.340.688,30 8.684.978,35 

  
 Estalvi gestió 

Ordinària 495.743,64 1.066.630,90 

  
 14-Altres partides no 

ordinàries 2.409,89 1.764,01 

  
 Resultat operacions 

no financeres 498.153,53 1.068.394,91 
16-Despeses financeres 32.126,63 31.669,61 15-Ingressos financers 39.983.19 25.230,03 
20-Deteriorament de 
valor, baixes i alienacions 
d’actius i passius 
financers -274.480,62 -222.200,13   

 

  
 Resultat operacions 

financeres -232.632,40 -228.639,71 

  
 Resultat net de 

l’exercici 265.521,13 839.755,20 
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NOTES EN 
MEMÒRIA I. Patrimoni II. Patrimoni 

generat 

III. Ajustos 
per canvis 
de valor 

IV. Subvencions 
rebudes TOTAL 

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 
2017   

5.825.479,10 3.596.293,85 0,00 1.567.885,90 10.989.658,85 

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS 
COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS   

0,00 4.803,43 0,00 0,00 4.803,43 

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE 
L’EXERCICI 2016 (A+B)   

5.825.479,10 3.601.097,28 0,00 1.567.885,90 10.994.462,28 

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET 
EXERCICI 2016 

  0,00 213.278,05 0,00 344.269,69 557.547,74 

1. Ingressos i despeses reconegudes en 
l'exercici   

0,00 265.521,13 0,00 344.269,68 609.790,81 

2. Operacions patrimonials amb 
l'entitat o entitats propietàries   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Altres variacions del patrimoni net   0,00 -52.243,08 0,00 0,01 -52.243,07 
PATRIMONI NET AL FINAL DE 
L'EXERCICI 2018 (C+D)   

5.825.479,10 3.814.375,33 0,00 1.912.155,59 11.552.010,02 

 
 
Aquest estat es divideix en dues parts: 
 

- Estat d'ingressos i despeses reconeguts. 
- Estat total de canvis en el patrimoni net. 

 
L'estat d'ingressos i despeses reconeguts recull els canvis en el patrimoni net derivats 
de les següents operacions: 
 
1.- Resultat de l'exercici del compte de pèrdues i guanys. 
 
2.- Els ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net d'acord amb les 
normes de registre i valoració contingudes en el PGC.  
  
3.- Transferències al compte de Pèrdues i guanys, segons el disposat en el text del 
PGC.  
 
 
Estat de fluxos d’efectiu 
 

  
NOTES EN 
MEMÒRIA 2018 2017 

I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió   1.72.354,23 1.333.335,33 
A) Cobraments:   11.469.590,52 10.967.259,63 
1. Ingressos tributaris i urbanístics   3.706.955,43 3.596.813,89 
2. Transferències i subvencions rebudes   3.356.965,25 30.49.189,17 
3. Vendes i prestacions de serveis   1.461.777,74 1.384.538,53 
5. Interessos i dividends cobrats   15.656,68 13.273,98 
6. Altres Cobraments   2.928.235,42 2.923.444,06 
B) Pagaments:   10.097.236,29 9.633.924,30 
7. Despeses de personal   3.265.746,92 3.237.410,98 
8. Transferències i subvencions concedides   167.964,15 152.088,68 
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10. Altres despeses de gestió   3.730.201,82 3.296.875,32 
12. Interessos pagats   32.647,72 33.669,12 
13. Altres pagaments   2.900.675,68 2.913.880,20 
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)   1.372.354,23 1.333.335,33 
II. Fluxos d’Efectiu de les activitats d’Inversió  -1.274.465,28 -937.128,81 
D) Pagaments:  1.274.465,28 937.128,81 
5. Compra d’inversions reals  1.274.465,28 937.128,81 
Fluxos nets d’efectiu per activitats d’inversió (+C+D)  -1.274.465,28 -937.128,81 
III. Fluxos d’Efectiu de les activitats de Finançament  771.109,91 -307.308,07 
G) Cobraments per emissió de passius financers  1.209.021,66 135.062,30 
4. Préstecs rebuts   1.209.021,66 135.062,30 
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:   437.911,75 442.370,37 
7.Préstecs rebuts   437.911,75 442.370,37 
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)   771.109,91 -307.308,07 
IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació   -26.337,80 -6.757,81 
I) Cobraments pendents d'aplicació   4.690.143,15 4.497.609,86 
J) Pagaments pendents d'Aplicació   4.716.480,95 4.504.367,67 
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)   -26.337,80 -6.757,81 
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids 
equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)   842661.06 82.140,64 
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de 
l'exercici   989.861,67 907.721,03 

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de 
l'exercici   1.832.522,73 989.861,67 

 
L'estat de fluxos d'efectiu informa sobre l'origen i la utilització dels actius monetaris 
representatius d'efectiu i altres actius líquids equivalents, classificant els moviments 
per activitats i indicant la variació neta d'aquesta magnitud en l'exercici. 
 
 
L’estat de liquidació del pressupost posa de manifest: 

 
• Respecte del pressupost de despeses, i per cada aplicació pressupostària, 

els crèdits inicials les seves modificacions i els crèdits definitius, la despesa 
autoritzada i compromesa, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i realitzats. 
 

• Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives dels drets 
reconeguts i anul·lats així com els drets nets. 

 
INGRESSOS DR 2018 DR 2017 DESPESES OR 2018 OR 2017 

C1- Impostos directes 3.914.999,22 € 3.724.089,82 C1-Personal 3.263.306,82 € 3.240.821,18 € 

C2-Impostos indirectes 52.861,05 € 34.169,06 C2-Béns corrents i serveis 3.698.107,92 € 3.520.953,17 € 

C3-Taxes i altres ingressos 1.564.963,32 € 1.440.478,63 C3-Despesa financera 32.238,27 € 33.210,28 € 

C4-Transferències corrents 2.644.609,76 € 2.842.281,28 C4-Transferències corrents 169.270,79 € 163.741,88 € 

C5-Ingressos patrimonials 15.656,68 € 16.258,98 C5- Fons de contingència 0,00 € 0,00 € 

INGRESSOS CORRENTS 8.193.090,03 € 8.057.277,77 DESPESES CORRENTS 7.162.923,80 € 6.958.726,51 € 
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C6-Alienació de inversions reals 0,00 € 0,00 € C6-Inversions reals 1.126.974,61 € 924.125,05 € 

C7-Transferències de capital 564.517,84 € 425.906,90 
C7-Transferències de 
capital 0,00 € 0,00 € 

C8-Actius financers 0,00 € 0,00 € C8-Actius financers 0,00 € 0,00 € 

C9-Passius financers 1.209.021,66 € 135.062,30 C9-Passius financers 399.815,57 € 450.863,37 € 

TOTAL  9.966.629,53 € 8.618.246,97 € TOTAL 8.689.713,98 8.333.714,93 € 
 
 
Execució del pressupost 
 

Ingressos:  
 

Pressupost inicial 9.698.054,43 € 
Previsions definitives 11.422.257,50 € 
Drets reconeguts nets 9.966.629,53 € 
Drets recaptats  9.042.809,35 € 
Drets pendents de cobrament 923.820,18 € 

 
Despeses: 
 

Pressupost inicial 9.306.796,62 € 
Crèdits definitius 11.30.999,69 € 
Despeses compromeses (D) 10.189.538,84 € 
Obligacions reconegudes (O) 8.689.713,98 € 
Pagaments ordenats (P) 8.038.370,76 € 
Pagaments efectius 7.896.318,34 € 
Obligacions pendents de pagament 793.395,64 € 

 
 
L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2018 ha estat del 78,77%, i el 
d’ingressos ha estat un 87,26 % .  
 
 
Resultat pressupostari 
 

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS 

 
RESULTAT 

PRESSUPOSTAR
I 

   a. Operacions corrents 8.193.090,03 7.162.923,80  1.030.166,23 

   b. Altres operacions no financeres 564.517,84 1.126.974,62  -562.456,77 

1.Total operacions no financeres (a+b) 8.757.607,87 8.289.898,41  467.709,46 

2.Actius financers 0,00 0,00  0,00 

3.Passius financers 1.209.021,66 399.815,57  809.206,09 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 9.966.629,53 8.689.713,98  1.276.915,55 
 
 
AJUSTOS 
     

4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per  26.766,38  
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despeses generals 

5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici   372.693,35  

6.Desviacions de finançament positives de l’exercici   1.139.448,90  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT      536.926,38 
 
 
Romanent de tresoreria 
 

 
COMPONENTS 

 
IMPORTS 

ANY ANTERIOR 2017 
IMPORTS 
ANY 2018 

1. Fons líquids  989.861,67  1.832.522,73 
        
2. Drets pendents de cobrament  2.595.384,91  2.606.683,33 
        
  + del Pressupost corrent 811.202,11   923.820,18  
  + del Pressupost tancat 1.668.164,41  1.668.164,41  
 + d’Operacions no pressupostàries 14.698,74   14.698,74  
        
3. Obligacions pendents de pagament  2.010.480,60  1.815.961,28 
         
  + del Pressupost corrent 1.029.845,81    793.395,64 
  + del Pressupost tancat 301.945,59    314.114,29 
  + d’Operacions no pressupostàries 678.689,20    708.451,35 
      
4 Partides pendents d’aplicació   13.540,18  39.858,94 
      
 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva   14,88  
  - pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 13.540,18   39.873,82  
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4)   1.588.306,16  2.663.103,72 
II. Saldos de dubtós cobrament   1.255.441,95  1.385.221,54 
III. Excés de finançament afectat   163.302,99  824.042,50 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)   169.561,22   453.839,68 
D.P.A.  +  D.I.P.P.  47.495,95  108.543,57 
Romanent ajustat  122.065,27  345.296,11 
 
 
Gestió de la tresoreria  
 

Pagaments 20.657.534,40 € 
Cobraments 21.500.195,46 € 
Superàvit o dèficit a Tresoreria 872.661,06 € 
Existències inicials  989.861,67 € 
Existències finals  1.832.522,73 € 

 
Estat del deute 
 
El deute viu a 31/12/2018, ascendeix a 2.925.635,33 € per operacions a llarg termini, 
que suposa el 35,71% dels ingressos ordinaris liquidats l’any 2018.  
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Segon.-  Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2018 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya d’acord amb el 
que determinen els articles mencionats en la part expositiva. 
 
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula a la regidora d’Hisenda 
Sra. Rubio: 
“Bon vespre a tothom.  
Bé, com ja sabeu és l’estat real de l’exercici econòmic 2018. Va passar per la Comissió 
Especial de comptes, i ara és lo habitual que passi pel Ple perquè sigui aprovat” 
 
Té torn de paraula el portaveu del grup municipal Junts per Sant Vicenç: 
Sr. Mauriz: 
“Donem sortida des del Ple, si és que les votacions són les que corresponen a Compte 
General 2018, que nosaltres, com anterior equip de govern diguéssim que és l’últim 
exercici que nosaltres hem gestionat l’economia de l’Ajuntament. Presenta un resultat 
pressupostari d’1.276.915,55 euros, el resultat pressupostari de 536.926,38, i això dóna 
un romanent ajustat de 345.296,11, i a diferència de l’exercici anterior, de l’exercici 
2017 presentàvem romanent de 122.065,27. Amb unes existències finals de Tresoreria, 
és a dir el <<cash>>, d’ 1.832.522,73. I a més a més amb un estat del deute d’un 
35,71%. 
Què vol dir això? (Ho intentarem fer una mica planer) Vol dir que els números que es 
presenten a aprovació i prèviament ha estat a la Comissió Especial de Comptes són 
números impecables que corresponen a l’últim any de legislatura del govern anterior, 
com deia abans. I aquests número es corresponen exactament igual a com han estat en 
aquests últims 12 anys.  
M’agradaria recordar que quan vam arribar a l’Ajuntament a l’any 2007, en aquell 
moment es va decidir fer un Pla de Sanejament perquè pràcticament no es podia 
comprar ni un llapis. I això volia dir que l’estat del deute en aquell moment estava 
pràcticament per sobre del màxim que permetia la legalitat, i que per tant els ingressos 
i les despeses amb prou feines eren equilibrades. 
Aquest estat del deute és un estat del deute que a vegades ens hi fixem moltíssim a 
nivell de ciutadans perquè creiem, i és important, creiem que l’endeutament és dolent... 
l’endeutament no és dolent sempre i quan es pugi pagar aquest endeutament. Però el 
que és dolent, lògicament, és que estigui per sobre dels ingressos vius que presenta el 
pressupost. Per tant aquest 35,71% deixa un llarg marge d’endeutament per poder fer 
qualsevol tipus d’inversió en els propers anys que necessiti aquest municipi. I això ho 
volem recalcar perquè és importantíssim ja que la salut financera de l’Ajuntament fins 
a 2018, i en som responsables fins a 15 de juny de 2019, és impecable.” 
Sra. Delgado: 
“Molt bé, moltes gràcies. Feia referència al Pla de Sanejament del 2007: m’agradaria 
tenir un record pel Jaume Massats. En aquell moment Esquerra també estava al govern 
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amb Convergència i Unió i recordo que ell ens deia molt aquesta frase de 
l’endeutament que no és dolent sempre i quan, em sembla  que deia, que tingues la 
manera de pagar-lo. Com que has fet referència he volgut fer aquest nomenament al 
Jaume.” 
 
Passat aquest punt a votació és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
 
 
4.2.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen 
 
PROPOSTA DE DICTAMEN DE LA REGIDORA D'ECONOMIA I HISENDA, Sra. 
MIRIAM RUBIO MOLINA 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2019/138 DE CRÈDITS PER A 
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2018 PER IMPORT DE 2.800,53 
EUROS 
 

D I C T A M E N  : 
 
Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2019/138 per import de 
2.800,53 €, per la prestació de serveis, subministraments i convenis de col·laboració 
amb càrrec al pressupost 2019 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2018 
 
Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració 
de les relacions de factures O/2019/138 es va realitzar durant l’exercici 2018 i que no 
va ser possible la seva aprovació durant l’exercici corresponent  
 
Considerant l’art. 176.1 del RDL 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix que “Amb càrrec als crèdits 
de l’estat de despeses de cada pressupost, només podran contraure obligacions 
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que 
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari”  
 
Atès l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol Sisè del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que declara competent al Ple de la 
Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació 
 
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2019, i per tant 
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor 
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Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient 
 
És  per  tot això que, 
 

S ’A C O R D A 
 
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència 
de la despesa adquirida durant l’exercici 2018 per import de 2.800,53 €, IVA inclòs, 
corresponent  a la relació de factures O/2019/138 
 
SEGON:.-  ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2019/138, 
per un import total 2.800,53 € 
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als 
efectes adients 
 
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula a la regidora d’Hisenda 
 
Sra. Rubio: 
“Be, com totes les extrajudicials, son factures que son d’exercicis anteriors. En aquest 
cas és el Conveni del Consell Comarcal, que era del 2016 i ha entrat al 2019. Per tant, 
per donar-li sortida hem de fer aquest tràmit.” 
 
La Sra. Delgado demana si hi ha algun comentari més 
Sr. Mauriz: 
“Si, votarem a favor. I com vam dir també a la Comissió Informativa hi ha qüestions 
d’aquest tipus que no s’acaben d’entendre que hi hagi convenis, en aquest cas del 
2016, que en aquest cas el Consell Comarcal faci arribar als tres anys uns cosa perquè 
puguin ser pagats.” 
 
Passat aquest punt a votació és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
 
4.3.-  La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen 
 
PROPOSTA DE DICTAMEN DE LA REGIDORA D'ECONOMIA I HISENDA, Sra. 
MIRIAM RUBIO MOLINA 
 
Assumpte 
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2019/140 DE CRÈDITS PER A 
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2018 PER IMPORT DE 1.961,00 EUROS 
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D I C T A M E N   
 
Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2019/140 per import de 
1.961,00 €, per la prestació de serveis, subministraments i convenis de col·laboració 
amb càrrec al pressupost 2019 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2018 
 
Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració 
de les relacions de factures O/2019/140 es va realitzar durant l’exercici 2018 i que no 
va ser possible la seva aprovació durant l’exercici corresponent  
 
Considerant l’art. 176.1 del RDL 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix que “Amb càrrec als crèdits 
de l’estat de despeses de cada pressupost, només podran contraure obligacions 
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que 
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari”  
 
Atès l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol Sisè del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que declara competent al Ple de la 
Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació 
 
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2019, i per tant 
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor 
 
Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient 
 
És  per  tot això  que, 
 

S’ A C O R D A 
 
 
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència 
de la despesa adquirida durant l’exercici 2018 per import de 1.961,00 €, IVA inclòs, 
corresponent  a la relació de factures O/2019/140 
 
SEGON:.-  ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2019/140, 
per un import total 1.961,00 € 
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als 
efectes adients 
 

Sra. Rubio 
“Es tracta del mateix que el punt anterior, que és una factura que ha entrat al 2019, i 
que es va fer el servei al 2018” 
Sr. Mauriz: 
“El mateix, que donem sortida també votant a favor perquè creiem que s’ha de fer de 
bona fe. S’ha prestat el servei i per tant s’ha de votar favorablement.” 
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Passat aquest punt a votació és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
 
5.- DONAR COMPTE DECRETS 
S’ha donat per assabentat al Ple Municipal els decrets dictats per Alcaldia des del dia 
23 d’agost al 19 de setembre de 2019 
 
6.- MOCIONS 
 
6.1.-  La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUP MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET EN COMÚ, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA  PER A LA DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA EN QUÈ ENS TROBEM 
 
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet reconeix que el planeta, així com els éssers 
vius i els ecosistemes, es troben en greu perill. Prova d'això són els recents informes 
sobre l'estat de la biodiversitat de la Plataforma intergovernamental de ciències 
polítiques sobre serveis de biodiversitat i ecosistemes (IPBES, sigles en anglès) i 
sobre l'escalfament global de 1,5 oC de l'IPCC, que alerten d'un rumb que porta a 
l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan 
amenaçades per l'activitat humana. També s'està a la vora del punt de no retorn front 
al canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i de civilització suposaria la 
mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies 
imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions 
ecosistèmiques. 
 
Admetre les evidències científiques, així com, el camí de reducció de les emissions 
proposat és l'única manera de protegir l'existència d'un futur. 
 
Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d'efecte hivernacle 
anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% 
renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor, de 
manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per 
limitar l'augment de les temperatures globals a 1,5ºC. 
 
El proper 27 de setembre el moviment “Fridays for future”, amb el suport de més de 
100 entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com 
a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els 
signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la 
posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions 
netes de gasos d’efecte hivernacle. 
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El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper 
clau,especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també 
com a institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat 
de l’aire i l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les 
mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant 
l’emergència climàtica. 
 
Davant aquesta realitat l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en defensa del futur, 
d'un planeta viu i d'un món just, se suma a la convocatòria internacional de vaga 
mundial pel clima i convida a la ciutadania i a la resta d'actors socials, ambientals i 
sindicals a secundar aquesta convocatòria i a sumar-se a les diferents mobilitzacions 
del 27 de setembre de 2019. 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 
1. Iniciar l’elaboració Pla d’adaptació al canvi climàtic per afrontar la necessària 
adaptació a la crisi climàtica, amb les conseqüències de l'increment de la temperatura 
global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del 
mar i altres manifestacions que ja s'estan manifestant. 
 
2. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir 
reduccions de gasos d'efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de 
2040 i si pot ser abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar 
els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els 
sistemes naturals, inclòs l'humà. 
 
3. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes 
les mesures que s'apliquin, per la qual cal establir un mecanisme de presa de 
decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, 
seguiment i control de les mesures adoptades. Per a això serà necessari establir 
indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest 
mecanisme integri especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables. 
 
4. El progressiu abandonament dels combustibles fòssils, apostant per una energia 
100% renovable. Per a això els governs municipals han d'analitzar com aconseguir 
aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris, entre d'altres, frenar noves 
infraestructures fòssils, aconseguir l’autoconsum elèctric 100% renovables i una 
mobilitat sostenible com més aviat millor. 
 
5. Crear espais per als vianants, desenvolupar estratègies i propostes orientades a 
millorar i incrementar els espais verds al municipi. Fomentar l’ús  de la bicicleta i altres 
mitjans de transport no contaminants, tot fomentant l’ús dels transports públics. 
 
6. Promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables. 
Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició 
localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica. 
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7. Promoure sistemes de recollida eficients que garanteixin una recollida selectiva neta 
mínim de  l’ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de 
qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%. 
 
8. Avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania 
alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. 
 
9. Exigir al govern espanyol: 

1. Aplicar els recursos necessaris per al compliment de la normativa europea 
sobre la qualitat de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) 

2. L’acompliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea 
sobre clima i energia 2030: 

• Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle en relació als nivells de 1990. 

• Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica. 
• Mínim del 27% de quota d’energies renovables. 

 
10. Notificar l’acord al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i del Congrés del Diputats i als promotors de la 
convocatòria, “Friday for future”. 
  
La Sra. Delgado manifesta que el primer regidor a defensar la moció serà el portaveu 
del grup municipal Sant Vicenç en Comú, ja que va ser a proposta seva que es va 
presentar la moció: 
Sr. Costa: 
“La moció és prou llarga per entendre de què va la història: fa molts anys que hi ha 
hagut grups que han anat posant sobre la taula aquest debat. Fins ara ha costat molt 
que aquest debat fos un element fonamental i que avui l’ONU ho estigui debatent. No 
només perquè hi ha una noia d’un país nòrdic que ha fet aquesta guerra sinó que fa 
molts anys que  aquesta batalla s’està lluitant. I en definitiva, més enllà del punt per 
punt de la moció em sembla que queda clar que tan des del govern , des de l’oposició, 
com a ciutadans, com a veïns de Sant Vicenç de Castellet ens hem d’anar impregnant 
d’aquesta visió de necessitat de canviar, d’anar canviant puntualment els nostres 
hàbits de consum que ens permetin reduir en tot: des de les escombraries de que 
parlàvem aquí, com els projectes que nosaltres fem al dia a dia en el nostre moviment 
al poble. Sempre dic que no cal anar <<amb cotxe al cul>> a tot arreu i implementant 
polítiques que permetin uns transports públics que ens permetin anar a Manresa, anar 
als llocs més propers. Fins hi tot es parlava de les polítiques que ens aquests moments 
s’ha discutit aquests dies  del tema de l’autopista i de la carretera. 
Per tant, tot això ho hem d’anar implementant i crec que la idea d’aquesta moció és 
aquesta: que en tinguem en conte tots plegats que això o ho canviem entre tots o no es 
canvia.” 
 
Ara intervé la portaveu del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya: 
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Sra. Rubio: 
“Ens afegim evidentment a aquesta moció, que com ja explica ella mateixa crec que és 
prou important, i nosaltres evidentment la votarem a favor, perquè no tenim més 
opció, perquè els canvis s’han de començar a fer ja i crec que políticament hem de 
començar a posar mesures” 
 
Té us de la paraula la regidora de Medi Ambient del grup d’Esquerra Republicana 
Sra. Pascual: 
“Gràcies senyora alcaldessa i bon vespre a tothom. Des d’ERC a Sant Vicenç de Castellet 
volem expressar la necessitat d’actuar davant l’emergència climàtica que vivim i que 
probablement viurem. Considerem que la crisi ecològica reclama una responsabilitat 
per part dels ciutadans i ciutadanes però que des del consistori també podem treballar 
per reduir els impactes devastadors que tindrà al planeta Terra. Com deia la jove 
activista Greta Thunberg fa uns dies, no hem de tenir esperança sinó pànic. Pànic per 
prendre mesures que facin front a aquesta situació. Així doncs, per passar de 
l’esperança a l’acció ens hem sumat a la present moció i donem suport a la jornada de 
mobilitzacions pel clima per proper divendres 27 de setembre” 
 
Per últim intervé el portaveu del grup municipal Junts per Sant Vicenç 
Sr. Mauriz: 
"Si, votarem a favor també i afegirem algun comentari per tal de que, com vam 
comentar quan se’ns va presentar una mica abans de la Comissió Informativa, i a la 
Comissió Informativa, creiem que totes les mesures que vagin en aquesta línia i que 
fomentin tot el que està manifestant aquesta moció són importants. Però que també és 
molt important és saber què podem fer i com ho podem fer. Es a dir, que com ho 
ajustem això si és que té un cost econòmic pressupostàriament. Llavors en definitiva, 
aquesta moció tindrà sentit quan realment es puguin aplicar algunes d’aquestes 
mesures que estem dient, i quan aquest impacte econòmic respecte al pressupost sigui 
un impacte que puguem suportar.  
I afegeixo un comentari que ens fan arribar aprofitant la moció en qüestió que 
visualitzem nosaltres  i que ens fan arribar alguns santvicentins, i és que el parc de 
jardineria necessita un manteniment una mica més potent. Està una mica deficient i 
això en definitiva asseguraria una mica més la biodiversitat. Per tant demanaríem que 
fos necessari que aquest manteniment que ens fa aquesta empresa dons que es fes 
més evident." 
Sra. Delgado: 
“Molt be, prenem nota. El que passa és que de vegades prendre mesures per una 
millora de la sostenibilitat no sempre va lligat amb el pressupost, a vegades si, a 
vegades no. Sobre el tema de jardineria m’ho miraré, en prenc nota. En tot cas per la 
informació que vam demanar fan el manteniment que es venia fent fins ara, i ens hem 
trobat amb un punt, i si no em corregirà la regidora: si parlen del Parc de la Mare que 
no hi ha flors ara en aquest moment, que és on habitualment hi havia, per exemple, la 
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calor de l’estiu les va cremar, s’han hagut de treure i estem esperant a la propera 
plantada (no se si es diu així) de les flors que corresponen a la temporada de tardor.” 
 
Passat aquest punt a votació és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
 
7.- TEMES SOBREVINGUTS 
 
7.1.-  APROVACIO MODIFICACIO PROJECTE REMODELACIO CAMP DE FUTBOL 
 
Es vota la inclusió del següent punt 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
 
ASSUMPTE 
APROVACIÓ DEL PROJECTE AS BUILT DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 

ANTECEDENTS 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de febrer de 2018 va aprovar 
definitivament el projecte de remodelació del camp de futbol municipal de Sant Vicenç 
de Castellet amb el corresponent estudi basic de seguretat i salut, i  un pressupost 
d’execució per contracte, amb el següent detall: 
 
 
 Pressupost execució 

material (PEM) 
Pressupost execució 
contracte (PEC) amb IVA 
inclòs 

Lot EDIFICACIÓ  748.190,51€    1.077.319,52€ 
 

Lot MOBILIARI i 
EQUIPAMENT 

 38.035,95€        46.023,50€ 

Lot GESPA    191.060,74€       275.108,36€ 
 

TOTAL PRESSUPOST DE 
CONTRACTE  

    1.398.451,38€ 

 
En data 27 de juny de 2018 es va adjudicar el lot 1 a l’empresa Contratas Vilor, SL per 
un import sense IVA de 818.000€  essent l’import total del contracte amb iva inclòs de 
989.780 € i el matix dia es va adjudicar el lot 2 a l’empresa Sports & Landscape, SL  
per un import sense IVA de 192.000€  essent l’import total del contracte amb iva inclòs 
de 232.320€. En ambodos casos la formalització del contracte es va produir el dia 29 
de juny de 2018. 
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Per decret d’alcaldia número 730/2018 de 11 de juliol de 2018 es va resoldre adjudicar 
la direcció de les obres de la remodelació del camp de futbol de Sant Vicenç de 
Castellet al Sr. Lluís Iglesias i Pera. 
 
En data 13 de setembre de 2019 el director de la obra presenta al registre general de 
l’Ajuntament el projecte As Built del lot 2 Gesta en el qual inclou una memòria, plànols i 
certificats de material en el qual reflecteix les modificacions, canvis i imprevistos  
introduïts durant el procés d’execució del susdit projecte per tal que aquest sigui 
aprovat per l’òrgan competent.  
 
En data 16 de setembre de 2019 el director de la obra presenta al registre general de 
l’Ajuntament el projecte As Built del lot 1 Edificació el qual inclou una memòria i plànols 
en els quals reflecteix les modificacions, canvis i imprevistos  introduïts durant el 
procés d’execució del susdit projecte per tal que aquest sigui aprovat per l’òrgan 
competent. 
 
En data 17 de setembre de 2019 l’alcaldessa – presidenta emet una providència 
d’alcaldia en la qual disposa que per part dels serveis tècnics i jurídics municipals 
s’iniciïn els tràmits legals oportuns i necessaris per tal de procedir a la seva aprovació. 
Considerant l’informe favorable de l’àrea de Serveis Territorials de data 20 de 
setembre de 2019 en relació al que en la seva part conclusiva projecte As Built del lot 
1 Edificació estableix: 
 

“Atès a tot el que s’ha exposat en el present informe relatiu a la fase AS-BUILD EDIFICACIÓ, 
redactada pel Sr. Lluis Iglesias Pera, arquitecte director de l’obra de remodelació del camp de 
futbol municipal de Sant Vicenç de Castellet, es proposa informar FAVORABLEMENT atenent a 
tot el que s’ha exposat en el present informe.” 
 

Considerant l’informe favorable de l’àrea de Serveis Territorials de data 23 de 
setembre de 2019 en relació al que en la seva part conclusiva projecte As Built del lot 
2 Gespa estableix: 
 
“Atès a tot el que s’ha exposat en el present informe relatiu a la fase AS-BUILD GESPA, redactada pel Sr. 
Lluis Iglesias Pera, arquitecte director de l’obra de remodelació del camp de futbol municipal de Sant 
Vicenç de Castellet, es proposa informar FAVORABLEMENT atenent a tot el que s’ha exposat en el 
present informe”. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant  els articles 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals en quan a la modificació 
de projectes: 
 

“Article 42 
Objecte 
Només es poden introduir modificacions en el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència 
de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell, sempre que 
no comportin alteració substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques. 
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Article 43 
Procediment 
Les modificacions del projecte d’obra que representin variació inferior, en més o en menys, al 
20% del pressupost de les obres, i que compleixin les condicions que estableix l’article anterior, 
s’han de tramitar d’acord amb el procediment següent: 
a) El director de l’obra ha de formular una proposta de les modificacions a introduir. 
b) L’autor del projecte o un altre tècnic que designi la corporació ha de redactar una memòria que 
ha d’explicitar de forma clara les causes tècniques o les noves necessitats que justifiquen 
tècnicament la modificació. A aquesta memòria s’hi ha d’acompanyar la documentació tècnica 
necessària, especialment el pressupost d’execució, el qual s’ha de determinar d’acord amb les 
normes de contractació. 
c) En el cas que les obres s’executin per contracte o per concessió, s’ha de donar audiència al 
contractista pel termini de deu dies. 
d) S’ha d’autoritzar i fiscalitzar la despesa. 
e) L’òrgan competent per aprovar el projecte ho és per aprovar l’expedient de modificació. 
f) El que estableixen els apartats anteriors s’ha d’entendre sens perjudici del que estableixi la 
normativa que regula la modificació del contracte, si s’escau.” 

 
Considerant l’article 102 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques que 
estableix: 
 

“Quan sigui necessari introduir alguna modificació en el contracte, s'ha de redactar l'oportuna 
proposta integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la modificació. L'aprovació 
per l'òrgan de contractació requereix l'audiència prèvia del contractista i la fiscalització de la 
despesa corresponent.” 

 
Considerant l’article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
que entre d’altres estableix: 
 

“4. Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es 
compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan de 
contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb les 
actuacions següents: a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta. b) 
Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies. c) 
Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses complementaris 
necessàries. No obstant això, no tenen la consideració de modificacions: i. L’excés de 
mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta de l’obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de 
recollir en la certificació final de l’obra. ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no 
suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.  
 
5. Quan la tramitació d’una modificació exigeixi la suspensió temporal total de l’execució de les 
obres i això ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic, el ministre, si es tracta de 
l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores i serveis 
comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques integrants del sector públic estatal, pot 
acordar que continuïn provisionalment tal com estigui previst en la proposta tècnica que elabori la 
direcció facultativa, sempre que l’import màxim previst no superi el 20 per cent del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs, i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament. L’expedient de 
continuació provisional a tramitar a l’efecte exigeix exclusivament la incorporació de les 
actuacions següents: a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on 
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figuri l’import aproximat de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la 
justificació que la modificació es troba en un dels supòsits que preveu l’apartat 2 de l’article 203. 
b) Audiència del contractista. c) Conformitat de l’òrgan de contractació. d) Certificat d’existència 
de crèdit. e) Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta tècnica 
motivada s’introdueixin preus nous. L’informe ha de motivar l’adequació dels nous preus als 
preus generals del mercat, de conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 102.” 

 
Considerant que s’ha notificat i donat la preceptiva audiència de tres dies a les 
empreses contractistes i al redactor del projecte de remodelació del camp de futbol 
municipal de Sant Vicenç de Castellet per tal que presentessin les al-legacions o 
justificacions que consideressin oportunes vers l’aprovació del projecte As Built.  
 
Conisderant que l’empresa del lot 1 Edificació, Contratas Vilor, SL, amb data 18 de 
setembre manifesta la seva conformitat a la tramitació de l’aprovació del projecte “As 
Built” de referència. 
 
Considerant que de la documentació aportada pel director de la obra per l’aprovació 
del projecte As Built es desprèn que en el lot 1 Edificació hi ha un increment en el preu 
de 11,99% essent l’import resultant amb iva inclòs de 1.108.422,96€ i en el lot 2 Gespa 
l’increment és del 12.97% essent l’import resultant amb iva inclòs de 262.460,90€. 
 
Considerant que existeix crèdit pressupostari suficient per tal de donar cobertura a la 
modificació contractual que es deriva del present expedient. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 203 amb concordança amb l’article 205 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 en relació a la potestat de 
l’administració per modificar el contracte estableix que “excepcionalment, quan sigui 
necessari fer una modificació que no estigui prevista en el plec de clàusules 
administratives particulars, sempre que es compleixin les condicions que estableix 
l’article 205” entre les quals hi ha que s’enten que la modificació del contracte és 
substancional si el valor de la modificació excedeixi un 15% el preu inicial. 
 
Considerant l’article 206 de la susdita llei que estableix en el seu punt primer: 

“En els supòsits de modificació del contracte que recull l’article 205, les modificacions acordades 
per l’òrgan de contractació són obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20 per cent del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs.” 
 

 Atès que l’import líquid de la modificació no supera el 20% del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs, resulta obligatòria pel contractista. 
 
Considerant que la competència per l’aprovació del susdit projecte, correspon al Ple de 
la corporació en virtut del que estableixen  els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases  de Règim Local i allò establert en la Disposició Addicional 
Segona, apartat segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic 
 
Per tot això que, 
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S’ACORDA 
 

PRIMER.-. APROVAR el projecte As Built del lot 1 Edificació del projecte de 
remodelació del camp de futbol de Sant Vicenç de Castellet presentat pel director de la 
obra, el Sr, Lluis Iglesias el dia 16 de setembre de 2019  que consta  d’una memòria 
justificativa amb els corresponents plànols d’acord amb l’informe favorable dels serveis 
tècnics municipals de data 20 de setembre de 2019. 
 
SEGON.- APROVAR el projecte As Built del lot 2 Gespa del projecte de remodelació 
del camp de futbol de Sant Vicenç de Castellet presentat pel director de la obra, el Sr. 
Lluis Iglesias el dia 13 de setembre  de 2019 que consta  d’una memòria justificativa 
amb els corresponents plànols d’acord amb l’informe favorable dels serveis tècnics 
municipals de data 23 de setembre de 2019. 
 
TERCER.-  APROVAR la modificació del contracte d’execució de les obres del lot 1 
Edificació adjudicat a l’empresa Contratas Vilor, SL pel preu inicial iva inclòs de 
989.780€, segons el projecte As Built de 1.108.422,96 €, i consistent en un 11,99%, 
ascendint l’import de la modificació del contracte a 118.642, 96 €. 
 
QUART.- APROVAR la modificació del contracte d’execució de les obres del lot 2 
Gespa adjudicat a l’empresa Sports & Landscape, SL pel preu inicial iva inclòs de 
232.320€, segons el projecte As Built de 262.460,90€., i consistent en un 12,97%, 
ascendint l’import de la modificació del contracte a  30.140,90 € 
 
CINQUÈ.- CARREGAR la despesa al pressupost municipal en vigor. 
 
SISÈ.- NOTIFICAR el present acord a les empreses contractistes per tal de dur a 
terme els tràmits que es considerin oportuns per tal de formalitzar el susdit acord amb 
concordança amb l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, prèvia ampliació de la garantia definitiva d’acord amb l’article 109.3 de la 
susdita llei. 
 
SETÈ.- PUBLICAR la modificació acordada al Perfil del Contractant, d’acord amb allò 
establert als articles 207 i 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
. La Sra. Delgado ofereix la paraula al regidor d’Esports: 
Sr. Marti: 
“Bona tarda a tothom. En principi no és res més que aprovar el projecte As Built:, que 
és un projecte en el que es reflecteixen totes les modificacions, els plànols finals d’obra i 
res més. El director d’obra ha fet aquet projecte As Built, que es diu. S’ha comunicat a 
les empreses. I volíem fer-ho abans però no s’ha pogut fins ara i per tant del que es 
tracta és  de poder aprovar aquest projecte per poder finalment recepcionar el Camp 
de Futbol.” 
 
A continuació intervé el portaveu de Junts per Sant Vicenç 
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Sr. Mauriz: 
“En primer lloc gràcies per avisar-nos a la Comissió Informativa de que vindria 
sobrevingut al Ple. 
Com vam comentar també a la legislatura anterior és un fet habitual que alguns dels 
punts que passi pel Ple puguin ser sobrevinguts com aquest, en el qual la informació 
arriba l’últim dia a última hora. Tan de bo pogués ser d’altra manera però a vegades és 
així, i no l’hem pogut analitzar excessivament, evidentment, perquè hi havia molta 
informació a analitzar en molt poc temps. Però lògicament el votarem a favor i ens 
felicitarem si és així d’aquí un moment  de que per primera vegada en aquest Ple dons 
les 13 persones que estan assegudes aquí votin favorablement en un punt que faci 
referència en el Camp de Futbol” 
Sra. Delgado: 
“Moltes gràcies, Si, volíem passar quan abans millor aquest projecte, aquest punt de la 
documentació As Built. Els vam avisar a la Comissió Informativa, avui els ha arribat el 
dictamen, evidentment , amb limitació de temps però en tot cas els canvis que 
reflecteix el projecte final de l’obra son canvis que s’han anat realitzant durant el seu 
mandat, durant els  últims mesos. Entenc que es poden conèixer perquè no s’han fet 
canvis d’obra en el Camp de Futbol durant aquests darrers mesos. 
En tot cas ens felicitem...” 
Sr. Mauriz: 
“S’ha de mirar el document igualment” 
Sra. Delgado: 
“Si home, i tant. No hem fet res de nou, sinó que el projecte recull el que s’havia fet de 
nou. En tot cas això ens felicitem que puguem aprovar-lo de forma unànime i que els 
santvicentins i santvicentines puguin gaudir d’una obra que hem pagat entre tots i que 
ha de ser per tot el poble i per la millora qualitativa de la practica esportiva i d’un 
determinat Club de Futbol en aquest cas, però que tots els ciutadans hem de gaudir.” 
 
Passat aquest punt a votació és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
A favor: 
ERC; JUNTSxSVC; PSC; SVCeC 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
La Sra. Alcaldessa demana si hi ha algun prec.  
No hi ha precs i es passa a la lectura presentades pel grup municipal de Junts per Sant 
Vicenç 
 
8.1.- Com esta prevista la organització del Projecte UIUI pel curs escolar 2019/2020? 
Respon el regidor d’Educació 
Sr. Costa: 
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“En aquest curs només podem continuar i ampliar l’Escola Puigsoler, perquè aquest any 
hi ha un grup més, aquest any hem hagut de cedir algun instrument, i en la previsió del 
pressupost d‘aquest any nou que estem preparant hi haurà la previsió de l’entrada de 
l’Escola Sant Vicenç, això vol dir que d’alguna manera estarem doblant el pressupost. 
Entre tant també estem acabant de fer la valoració de com a funcionat durant aquests 
cursos el projecte UIUI a l’Escola Puigsoler. El que era evident com podreu comprendre 
amb el pressupost que tenim aprovat en aquests moments no podíem plantejar-nos 
ampliar la dotació de personal per fer el percentatge d’hores del personal de l’Escola de 
Música, ni podíem fer la despesa ni la inversió inicial de compra dels instruments i per 
tant hem acordat amb l’Escola Sant Vicenç que el proper setembre començarem el 
projecte a l’Escola Sant Vicenç” 
 
8.2.- VIAL ACCÉS: Infraestrutures.cat ja ha fet les modificacions i actualitzacions 
previstes por poder executar el projecte?  
Sra. Delgado: 
“El dia 9 vam anar a la Direcció General de Infraestructures de Mobilitat de la 
Generalitat perquè evidentment aquest tema estava sobre la taula, no teníem 
l’actualització del projecte. Ens hem reunit amb Xavier Flores, amb Pedro Malavia i 
l’Alexandra Claramunt. Se’ns va comunicar que encara no el tenien llest, per la nostra 
sorpresa. Tot hi que si tenien ja l’empresa que havia de fer aquesta actualització. 
Per tant el que ens falta és que tinguem el preu total de l’obra per poder-ho incorporar 
al corresponent conveni que si que ja ens han fet arribar però hem d’actualitzar 
aquestes dades per procedir a la signatura. I estem en aquest punt, esperant la 
redacció” 
 
8.3.- Com esta la modificació puntual dels Centres de Culte, document adreçat a la 
Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central...? 
Sra. Delgado: 
“La modificació puntual es per adaptar la Llei de Centres de Culte i la precisió de 
paràmetres urbanístics associats als patis privats o espais lliures d’edificació de Sant 
Vicenç. Als Serveis Territorials d’Urbanisme de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya 
central ens van sol·licitar a finals de juny un informe de l’ACA, que en principi semblava 
que no era necessari, però a resultes d’un informe previ de protecció civil ens el van 
demanar i un informe de justificació de innecessarietat de redactar un estudi de 
mobilitat generada a l’autoritat de transport metropolità. Estem esperant aquests dos 
informes per tal de presentar-ho de nou a la Comissió d’Urbanisme.” 
 
8.4.- L’equip de govern te previst a curt termini, tornar convocar la comissió de l’afer 
Vallhonesta per prendre els acords que esdevinguin...?  
Respon el regidor d’Administració i Cultura. 
Sr. Palma: 
“Hola bon vespre. Si tenim previst convocar-la en breu” 
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8.5.- Esta previs fer algun dia de Marxa de Torxes suspesa per les pluges el passat 
10/09/2019...? 
Respon el regidor d’Administració i Cultura. 
Sr. Palma: 
“Si, aquest acte es farà el dia  30 de setembre. L’Ajuntament s’ha coordinat amb les 
entitats i ens consta que en breu hi haurà un cartell per publicitar l’acte.” 
 
8.6.- Ens podeu dir en quina fase es troba dins el pressupost 2019, la partida 
destinada a pressupostos participatius...? 
Respon la regidora de Participació Ciutadana 
Sra. Oliveras: 
“Moltes gràcies Senyora Alcaldessa, bon vespre a tothom. 
 
Quan vam arribar a Govern el passat mes de juny, un dels punts que la regidoria 
portava i que vam poder observar va ser que no s’havia iniciat cap fase referent al 
pressupost participatiu del 2019, malgrat en les anteriors edicions aquest fet es produïa 
durant el mes de febrer i culminava amb la votació final durant la Fira del Vapor o 
Festa major, precisament perquè era quan més participació de vots hi podria haver. 
 
Comprovant que en les darreres edicions la participació ha caigut de 22 projectes 
presentats el primer any, a 5 l’any passat, i que les votacions també han perdut interès, 
de 1300 a 300 votacions, hem pensat que segurament haurem de mirar de madurar el 
procés i repensar la manera de fer-lo viable i d’avançar cap a d’altres fórmules que 
haurem d’estudiar. 
 
Finalment, i no menys important, ens hem trobat que hi ha actuacions econòmiques 
sense partida pressupostària que s’han de fer, com encara el 10% que queda pendent 
de l’Espai 1 d’octubre, el mur del camp de futbol que dóna al carrer Osona i portar la 
llum amb potència suficient al camp de futbol. Per tant, és probable que s’hagi 
d’utilitzar aquesta partida de 40.000€ per poder fer front a aquestes despeses 
econòmiques que no tenien partida pressupostària.” 
 
8.7.- Com teniu previst donar sortida a la plaça de Tècnic d’Esports, dins l’Àrea de 
Serveis Personals, tenint en compte que l’actual finalitza contracte el proper 
30/09/2019..?  
Respon el regidor d’Esports 
Sr. Martí: 
“Be, ja ho vam comentar en el passat Ple: de moment les bases estan preparades 
perquè ja es va fer una convocatòria i en qualsevol moment pot tornar a sortir una 
nova convocatòria, però ja vam dir que estàvem pensant una mica la reorganització i la 
reestructuració de les àrees. Per tan quan vulguem o creiem que l’hem de fer dons ja 
tornarem a convocar.” 
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8.8.- Quin tipus de LLUM o inversió es vol fer a la pista poliesportiva de l’escola SVC... 
i per quines activitats en concret esta prevista...? 
Respon el regidor d’Esports 
Sr. Martí: 
“La pista poliesportiva de l’Escola Sant Vicenç és de propietat municipal i, amb la 
intenció d’obrir espais municipals a la ciutadania i poder donar més serveis, s’ha 
adequat la pista de l’escola, fent-hi una neteja i posant-hi uns llums que permetin la 
sexa utilització en  hores de manca de llum natural, perquè  diferents entitats la puguin 
utilitzar. 
 
Actualment, per donar sortida a una manca d’horaris i d’espais del pavelló i la pista 
exterior, s’han donat unes hores pels entrenaments de les entitats de futbol sala i 
hoquei, i que son fora d’horari escolar, per tant més endavant necessitaran llum, quan 
vingui més l’hivern, i per tant hem de posar una mica de llum per poder-ho portar a la 
pràctica.” 
 
8.9- Que va passar el passat 11/09/2019, diada nacional de Catalunya, concretament 
en la celebració del Triatló, quan una bona part dels veïns del poble van tenir dificultats 
per accedir als seus domicilis, comerços... i durant el matí diversos problemes de 
mobilitat entre barris i altres...?  
Sra. Delgado: 
“Us voldríem demanar si ens podríeu concretar la zona, de fet sembla que hi hagués 
molts problemes de mobilitat i ens han comentat un parell de coses. A veure si era el 
mateix... no érem conscients que hi haguessin  tant problemes, i els comerços estaven 
tancats.” 
Sr. Mauriz: 
“A part d’alguns santvicentins que també ens ho van fer arribar així, jo mateix vaig 
voler anar des de casa meva (jo visc a la zona de la ceràmica) fins a la zona del centre 
del poble i em va ser impossible. Impossible és impossible: cada vegada que volia 
entrar per un lloc la Policia Local em deia  que no podia. Volia entrar per carrer Gran, 
no podia. Volia entrar per prop del Secretari Canal amb el  Bon Preu, tampoc podia. Al 
final vaig haver de deixar el cotxe a casa meva un altra vegada. Que no passa res, però 
alguna cosa passava perquè estava mig poble que no es podia accedir de cap manera.” 
Respon el regidor de Seguretat Ciutadana 
Sr. Martí: 
“El dispositiu que es va muntar a nivell de Policia Local era gairebé el que s’ha muntat 
cada any. Si que va haver un imprevist que no vam saber fins el darrer moment que es 
que, com ja sabeu, en aquells dies s’estava fent l’adequació dels ponts de Ferrocarrils 
de la Generalitat, tots els ponts. I això ho estava fent una empresa que els seus 
treballadors son tots forans, em sembla que em van dir que eren sevillans. I llavors 
aquesta gent el que feien era treballar 8, 9, 10 dies seguits sense festes i llavors els hi 
donaven 2 ó 3 dies de festa. Al no ser d’aquí ells el dia 11 de setembre van treballar. I al 
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treballar, el que ens vam trobar és que aquells punts estaven tancats, aquells  ponts 
estaven tancats perquè estaven treballant, i això va se en aquell sector, pot ser que 
vingués per aquí. Altres sectors no ho se. Però en principi en aquell sector podria venir 
perquè estaven treballant.” 
Sr. Mauriz: 
“Jo mateix és el que dic, em vaig trobar que no vaig poder accedir amb el meu cotxe de 
cap manera. No és una cosa que ens hagi explicat algú” 
Sra. Delgado: 
“El que passa que com que una bona part dels veïns si que havia hagut problemes de 
mobilitat entre barris, sabent això volíem concretar de quin punt es tractava. 
El tall de carres correspon a la Policia Local, en tot cas farem el comentari...” 
Sr. Mauriz: 
“En allà no es podia accedir” 
Sra. Delgado: 
“Farem el comentari, però també hem de ser conscients que hi havia la celebració 
d’una prova esportiva... ho comentarem perquè no érem conscients, ja us dic, sabíem 
que hi havia hagut problemes en algun punt específic que no teníem previst, 
evidentment. Però en tot cas ho comentarem amb la Policia Local que no es donés pas 
alternatiu si no hi passaven els esportistes. Per exemple.” 
Sr. Mauriz: 
“No ens van deixar, vull dir que no se si va ser dues hores, mitja hora, 10 minuts o una 
hora i mitja, no tinc ni idea, però que jo em vaig passar una estona per intentar accedir 
i que no vaig poder de cap manera passar al llarg del poble... va ser així. ” 
Sra. Delgado: 
“Potser era una qüestió de seguretat, ho demanarem. Però no érem conscients 
d’aquest problema per això us comentàvem del punt de Ferrocarrils. En tot cas es 
responsabilitat de Policia Local qui determina els talls i comentarem el que ens esteu 
dient.” 
 
8.10- L’Alcaldessa va penjar fa dies en les seves xarxes socials, una foto de l’espai 
impuls amb l’expressió WORK in PROGRES, esta previst fer alguna cosa dins aquest 
espai...? 
Sra. Delgado: 
“Jo em volia preparar una mica la resposta però de fet va ser una cosa tan banal com 
dir que vaig anar a veure la Tècnica d’Ocupació que fa uns dies que està relativament 
sola perquè ha plegat la Tècnica de Promoció Econòmica i vaig anar a demanar com 
estava, quines necessitats tenia. A veure com estava el espai en aquells moments... 
vaig fer una foto perquè sovint ho faig de penjar stories, com molts dels usuaris de 
xarxes socials que hi ha avui aquí en aquesta sala. Vaig entrar els gifts del dia i vaig 
trobar el <<Work in Progress>> que seguia perfectament una mica el que anava a fer. 
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En tot cas no vol dir canvis, de vegades vol dir simplement tasca que continua o treball 
en curs, i em va anar be el gift del dia amb la foto que vaig fer de l’activitat que anava 
a fer com Alcaldessa amb la Tècnica d’Ocupació. Res mes.” 
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I no havent-hi altres temes a tractar. La Presidència aixeca la sessió de tot el que 
s’estén a la present acta que signa l’Il·lma. senyora Alcaldessa juntament amb mi, el 
Secretari accidental, que certifico 
  
 
Vist i plau        
L’Alcaldessa-Presidenta,                                                     El secretari accidental, 
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